VZOREC
POGODBA
DOBAVA KOMBIJA ZA PREVOZ OTROK
ki jo dogovorita in skleneta
OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, davčna številka SI34944745,
matična številka 5880173000, TRR: 01209 - 0100008385 UJP Krško, ki jo zastopa župan
Ivan Molan, v nadaljevanju naročnik
in
_____________________________, _____________________________ , davčna številka
_______________ , matična številka _______________ , ki ga zastopa direktor/ica
_____________________________ , v nadaljevanju dobavitelj

PREDMET IN OBSEG POGODBENIH DEL
1. člen
Predmet pogodbe je dobava vozila – kombi z 8+1 sedežem za prevoze otrok, ki jih izvaja
Zavod za šport Brežice.
Navedene obveznosti se dobavitelj zaveže izpolniti :
- po osnovni ponudbi dobavitelja št. ______________ z dne ____________, ki je
priloga k tej pogodbi;
- v skladu s Tehničnimi specifikacijami vozila z dne 6. 8. 2018, ki so sestavni del te
pogodbe;
- v skladu z razpisnimi pogoji, ki so vsi sestavni del te pogodbe.
Pogodba se sklepa na podlagi pravnomočne odločitve o izboru št. -------------- z dne --------------- (pravnomočnost: ------------).
Javno naročilo se financira iz sredstev proračuna Občine Brežice, proračunska postavka
»00102 – Sredstva za vzdrževanje in obnovo OŠ" (projekt OB009-10-0127) Odloka o
proračunu Občine Brežice za leto 2018 (Uradni list RS, št. 11/18).
OBVEZNOSTI NAROČNIKA
2. člen
V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih obveznosti se naročnik obvezuje, da bo:
- dobavitelju pravočasno dal na razpolago vse potrebne informacije, podatke in
dokumente, s katerimi razpolaga in so vezani na dobavo blaga po tej pogodbi,
- redno spremljal potek pogodbenih obveznosti,
- tekoče obveščal dobavitelja o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki
bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih obveznosti,
- zagotovil kontinuirano spremljanje izvrševanja pogodbenih obveznosti in
sodelovanje z dobaviteljem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo
pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo.

OBVEZNOSTI DOBAVITELJA
3. člen
V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih obveznosti se dobavitelj obvezuje, da bo:
- vse obveznosti po tej pogodbi opravil strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu
z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi, normativi in zakonodajo,
- sodeloval z naročnikom, upošteval njegove ekonomske in tehnične pogoje in
izvrševal pogodbene obveznosti gospodarno v korist naročnika,
- storil vse, kar sodi v obseg prevzetih obveznosti, da bodo po tej pogodbi dogovorjeni
roki izpolnjeni in dosledno spoštovani,
- da bo takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile
kvalitetno, pravilno izvedbo obveznosti po tej pogodbi,
- da bo naročniku omogočal ustrezen nadzor nad izvajanjem pogodbenih obveznosti.
ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA
4. člen
Za zavarovanje dobre izvršitve pogodbenih obveznosti bo dobavitelj naročniku v roku sedmih
(7) delovnih dni od podpisa pogodbe predložil bianco menico z menično izjavo »brez
protesta«, ki mora biti unovčljiva na katerem koli poslovnem računu dobavitelja najmanj do
višine _______________ EUR oz. 10% (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti z DDV,
kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev pogodbenih obveznosti, in mora biti
veljavna najmanj do ______________ oz. najmanj za šestdeset (60) dni daljša od roka za
izpolnitev prevzetih obveznosti (dobavni rok), če se le-ta podaljša.
Finančni instrument lahko naročnik unovči v naslednjih primerih:
- v primeru dobaviteljevega odstopa od pogodbe pred ali med izvršitvijo obveznosti po
pogodbi ali
- v primeru nepravilne izpolnitve obveznosti in dobave nekvalitetnih in neustreznih
materialov in opreme po pogodbi ali
- v primeru, da naročniku ne bo izročil ustreznih dokazil, homologacijske listine, ateste,
certifikate, ali
- v primeru neplačila potrjenih obveznosti dobavitelja do njegovih podizvajalcev, ki jih ti
izkažejo z verodostojnimi knjigovodstvenimi in drugimi listinami, ali
- v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izpolnjevanje obveznosti po pogodbi, ali
- za poravnavo stroškov in škode, ki bi nastala z nepravočasno izpolnitvijo pogodbene
obveznosti
- če dobavitelj ne dostavi podaljšanja veljavnosti instrumenta zavarovanja do roka, ki
se opredeli v aneksu k pogodbi v primeru sporazumnega podaljšanja roka, če je
podaljšanje daljše od 30 dni ali,
- če dobavitelj ne dostavi ustrezno zvišanje instrumenta zavarovanja do roka, ki se
opredeli v aneksu k pogodbi v primeru, da se osnovna pogodbena vrednost poveča
za več kot 10% zaradi dodatno naročenih del, ali
- če dobavitelj ne dostavi ustreznega instrumenta zavarovanja za odpravo napak v
garancijski dobi v pogodbenem rok.
Če se v času trajanja izvedbe pogodbe spremenijo določila te pogodbe, lahko naročnik
zahteva temu ustrezno spremembo garancij za dobro izvedbo prevzetih obveznosti.
PODIZVAJALCI
5. člen
Poleg dobavitelja sodelujejo pri izvedbi dobav tudi naslednji podizvajalci:
____________________________________________________________________
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(opomba: podatki o podizvajalcu: naziv, polni naslov, matična št., davčna št. in transakcijski
račun, zakoniti zastopnik)
za naslednja dela ___________________________________________________
(opomba: navesti vsako vrsto del, ki jih bo izvedel podizvajalec, predmet, količino del, kraj in
rok izvedbe del),
v skupni vrednosti …………………………. €.
Sestavni del te pogodbe za posameznega podizvajalca so naslednji dokumenti:
a) kopije pogodb med dobaviteljem in posameznim podizvajalcem s pogodbenim
predračunom. Pogodba mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
- osnovne podatke podizvajalca (naziv, polni naslov, matična številka, davčna
številka in transakcijski račun),
- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe (pogodbeni predračun)
- ter rok za izvedbo teh del.
b) soglasje podizvajalca za neposredna plačila, v kolikor podizvajalec to zahteva.
6. člen
Dobavitelj pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem iz prejšnjega
člena te pogodbe, ki to zahtevajo.
Na podlagi zakonske obveze naročnika, pooblastilom dobavitelja iz prejšnjega odstavka tega
člena ter zahteve podizvajalca iz zadnjega odstavka prejšnjega člena te pogodbe se
neposredna plačila naročnika podizvajalcu izvajajo v smislu cesijskih pogodb.
Naročnik bo svoj del obveznosti podizvajalcu plačeval v rokih in na način, ki veljajo za
glavnega izvajalca.
7. člen
Dobavitelj mora v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim
podizvajalcem, pred spremembo oz. uvedbo podizvajalca o tem pridobiti pisno privolitev
naročnika. Dobavitelj mora v 5 (petih) dneh po prejemu naročnikove privolitve naročniku
predložiti:
- v primeru spremembe podizvajalca - izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti
prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu
podizvajalcu,
- soglasje podizvajalca za neposredna plačila, v kolikor podizvajalec to zahteva,
- kopijo pogodbe med izvajalcem in podizvajalcem s pogodbenim predračunom
Pogodba mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
- osnovne podatke podizvajalca (naziv, polni naslov, matična številka, davčna
številka in transakcijski račun),
- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe (pogodbeni predračun)
- ter rok za izvedbo teh del,
- potrdilo o plačanih davkih - na dan podpisa pogodbe med izvajalcem in
podizvajalcem, če tako zahteva naročnik.
Šele po prejemu dokazil, da podizvajalec izpolnjuje vse pogoje, ki so bili določeni za
prvotnega podizvajalca, bo smel podizvajalec pričeti z deli, naročnik in dobavitelj pa skleneta
ustrezen dodatek k tej pogodbi. Kjer je izpolnjevanje pogojev vezano na točno določen
datum, se upošteva datum, ko je dobavitelj naročniku podal predlog za zamenjavo oz.
uvedbo novega podizvajalca.
Vsa določila te pogodbe veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev.
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8. člen
Če neposredno plačilo podizvajalcu v skladu z 94. členom ZJN-3 ni obvezno oz. ni izvedeno,
bo naročnik od dobavitelja zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa
pošlje pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene
storitve oz. dobavljeno blago neposredno povezano s predmetnim javnim naročilom. To velja
za vse podizvajalce, ki nastopajo pri izvedbi predmeta te pogodbe.
POGODBENA CENA
9. člen
Vrednost pogodbe za dobavo predmetnega vozila je dogovorjena in vezana na pogodbeni
predračun dobavitelja številka ______________________ z dne ________________ in
znaša
1
2
3

Pogodbena cena brez DDV
Popust __________ %
Skupaj 1 - 2 (brez DDV)
DDV _____ %

4
5

Skupaj pogodbena cena z DDV
(3+4)

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

(točka 5 z besedo:………………………………………………………………………………..)
Neto pogodbena cena brez DDV je fiksna ves čas trajanja pogodbe, dobavitelj ni upravičen
do podražitev. Naročnik in dobavitelj se lahko dogovorita zgolj za znižanje pogodbene cene.
Pogodbeni stranki soglašata, da se DDV na izstavljenem računu obračuna po stopnji,
veljavni na dan izdaje računa
Pogodbena cena iz prvega odstavka tega člena zajema vse stroške, povezane z realizacijo
dobave vozila po tej pogodbi.
NAČIN PLAČILA
10. člen
Vse poslovanje se vrši v elektronski obliki - izstavitev e-računov.
Naročnik bo izvršena dela plačal dobavitelju na podlagi izstavljenega e-računa. Dobavitelj bo
e-račun izstavil v petih (5) delovnih dneh po pisnem uspešnem končnem prevzemu vozila s
strani naročnika, to je po odpravi vseh pomanjkljivosti.
Rok plačila je 30. dan prejema e-računa. Za datum prejema e-računa se šteje datum, ko je
dobavitelj e-račun pravilno in z ustreznimi prilogami oddal na UJPnet. Plačilni rok prične teči
naslednji dan po prejemu e-računa.
Ne glede na plačilni rok, naročnik dobavitelju e-računa ne bo plačal prej, predno ne bo prejel
vseh listin in dokumentov vezanih na vozilo, kot to zahtevano v tej pogodbi, ter garancije za
odpravo napak v garancijski dobi.
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Za vse morebitne obračunane kazni po tej pogodbi, bo dobavitelj naročniku izstavljal edobropis v skladu z določili te pogodbe.
Naročnik se za dela iz te pogodbe ne šteje za davčnega zavezanca – vse storitve iz te
pogodbe bodo opravljene za našo redno neobdavčljivo dejavnost.
Naročnik
bo
nakazal
sredstva
na
transakcijski
račun
dobavitelja
______________________________ pri _______________________________.

št.

V primeru zamude plačila s strani naročnika po potrjenem in zapadlem e-računu je dobavitelj
upravičen do zakonsko predpisanih zamudnih obresti.
Z namenom gospodarnega ravnanja s proračunskimi sredstvi občina lahko v primeru
dobrega likvidnega stanja in ob predhodnem dogovoru in izstavitvi e-dobropisa poslovnega
partnerja izvede predčasno plačilo.
ZASTAVA ALI ODSTOP TERJATEV
11. člen
Pogodbeni stranki sta izrecno sporazumni, da dobavitelj ne bo zastavil ali odstopil terjatve,
ki jo ima do naročnika iz naslova te pogodbe, zastavnemu upniku oz. banki za najem kredita
ali drugi osebi, brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja naročnika.
Stranki soglašata, da zastava ali odstop terjatev v nasprotju z določilom pogodbe iz
prejšnjega odstavka pomeni kršitev pogodbenih določil, zaradi česar lahko naročnik
dobavitelju zaračuna pogodbeno kazen v višini 5% (pet odstotkov) od vrednosti pogodbenih
del z DDV.
Pogodbena kazen se obračuna z e-dobropisom k prvemu naslednjemu e-računu.
ROK IN LOKACIJA DOBAVE
12. člen
Rok za dobavo vozila je 20. 12. 2018.
Za datum dokončanja prevzetih obveznosti šteje datum podpisa zapisnika o končni
primopredaji predmeta pogodbe (po odpravi kakovostnih pomanjkljivosti).
Dobavitelj dobavi vozilo na lokacijo: Zavod za šport Brežice, Černelčeva cesta 10, 8250
Brežice.
Dobavitelj se obvezuje navezati stik z odgovorno osebo naročnika takoj po podpisu
pogodbe, najkasneje pa v roku 10 dni, ter preveriti popis želenega vozila, opozoriti naročnika
na morebitne novosti in izboljšave ali morebitne nepravilnosti iz popisa ter vse navedeno
uskladiti.
13. člen
Rok iz prejšnjega člena te pogodbe se lahko podaljša v naslednjih primerih:
- zaradi izrednih dogodkov (višja sila),
- zaradi prekinitve izvajanja pogodbenih obveznosti na zahtevo naročnika.
Dobavitelj je dolžan predložiti naročniku obrazloženo pisno zahtevo za podaljšanje roka
takoj, ko izve za vzroke iz prejšnjega odstavka, najkasneje pa v roku dveh (2) dneh, sicer
podaljšanja roka ne more več zahtevati.
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Zahteva za podaljšanje pogodbenega roka mora biti strokovno utemeljena z navedbo števila
dni predvidenega podaljšanja pogodbenega roka in vseh posledic, ki jih to podaljšanje
povzroči. Zahteva mora vsebovati tudi ukrepe za odpravo zamud.
V kolikor naročnik v roku desetih (10) dni od vročitve pisnega zahtevka ne poda pisnega
odgovora na zahtevo za podaljšanje pogodbenega roka se šteje, da zahtevo zavrača.
Podaljšanje roka ne vpliva na pogodbeno ceno.
14. člen
Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno
od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju
pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.
Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna sopogodbenika pisno
obvestiti o nastopu in tudi o prenehanju višje sile, poleg tega pa mora sopogodbeniku
predložiti verodostojne dokaze o obstoju in trajanju višje sile najkasneje v dveh dneh po
nastopu oziroma prenehanju višje sile.
Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih
obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.
POGODBENA KAZEN ZA ZAMUDO
15. člen
Če dobavitelj po svoji krivdi ne bo izvršil pogodbenih obveznosti v dogovorjenem roku ali v
sporazumno podaljšanem roku, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,2%
(nič cela dva odstotka) od pogodbene vrednosti brez DDV za vsak zamujeni koledarski dan.
Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 10% (deset odstotkov) od vrednosti
pogodbenih del brez DDV.
Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z
nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih
načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni iz tega
člena pogodbe. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči finančni
instrument za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-to ne zadostuje, mora
dobavitelj plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v tridesetih (30) dneh od
datuma pisnega zahtevka naročnika.
PREVZEM VOZILA
16. člen
Prevzem vozila se opravi v okviru roka iz 12. člena te pogodbe.
Dobavitelj je dolžan o nameravani dobavi vozila naročnika obvestiti preko e-pošte ali pisno
vsaj dva delovna dneva pred nameravano dobavo. Prevzem se opravi s prevzemnim
zapisnikom, ki ga podpišejo predstavniki naročnika, dobavitelja in končnega uporabnika
vozila. Podpisan in žigosan original prevzemnega zapisnika je obvezna priloga k računu.
Z dnem prevzema vozila pridobi naročnik lastninsko pravico na vozilu.
17. člen
Naročnik se obvezuje podpisati prevzemni zapisnik ob ugotovitvi, da je:
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- vozilo tehnično brezhibno, nepoškodovano in opremljeno z obvezno opremo ter
izpolnjuje vse tehnične zahteve naročnika,
- dobavitelj predložil potrdilo o skladnosti vozila – Enotno evropsko homologacijo
(WVTA), garancijski list, navodila za uporabo in vzdrževanje vozila in opreme, vse v
slovenskem jeziku,
- dobavitelj predložil morebitno drugo dokumentacijo, ki je potrebna za registracijo in
normalno vzdrževanje vozila, v slovenskem jeziku.
V zapisniku se, med drugim:
- opredeli višina morebitnih kazni po tej pogodbi,
- določi skrajni rok, do katerega mora dobavitelj naročniku izročiti ustrezen
instrument zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi v skladu z določili te
pogodbe,
- popišejo vse listine, ki jih je dobavitelj dolžan predati naročniku (npr.
homologacijske listine, navodila za uporabo vgrajene opreme).
Podpisani zapisnik o prevzemu pogodbenih del ter izročen instrument zavarovanja za
odpravo napak v garancijski dobi sta podlaga za uveljavljanje pravice do izstavitve končnega
e-računa in plačila naročnika.
18. člen
Napake oziroma pomanjkljivosti na dobavljenem vozilu, ki jih ugotovi naročnik ob prevzemu,
mora dobavitelj odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga določi naročnik. Naročnik si pridržuje
pravico, v utemeljenih razlogih zaradi napak vozila, v celoti zavrniti prevzem.
GARANCIJSKA DOBA
19. člen
Dobavitelj zagotavlja naslednje garancijske roke:
- splošna garancijska doba za vozilo: _____ (________________) let;
- garancijska doba za pločevino: _____ (__________________) let.
Garancijski roki za blago po tej pogodbi pričnejo teči z dnem podpisa primopredajnega
zapisnika obeh pogodbenih strank oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov. V primeru z
zapisnikom ugotovljenih napak ob dobavi blaga, začne teči garancijski rok z dnem odprave
napake. V primeru nezmožnosti odprave napake začne garancijski rok teči z dnem
zapisniškega prevzema novega blaga.
Če napaka ni odpravljena v roku 45 dni od prejema zahtevka za odpravo ali se enaka
napaka na vozilu ali opremi ponovi najmanj trikrat, je dobavitelj na zahtevo naročnika dolžan
vozilo in/ali opremo zamenjati za novo vozilo in/ali opremo, ki brezhibno deluje na lastne
stroške. Garancijska doba za zamenjano vozilo in/ali opremo začne teči od dneva
zapisniškega prevzema zamenjanega dela.
Dobavitelj zagotavlja odpravo okvar oziroma napak v času garancije v roku 3 (treh) delovnih
dni od dne, ko je napaka javljena dobavitelju . V primeru, da okvare ni mogoče odpraviti v
predvidenem času treh delovnih dni, je dobavitelj dolžan nemudoma o tem in o roku odprave
okvare, pisno obvestiti odgovorno osebo naročnika.
Dobavitelj je dolžan na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamči, in se
pokažejo med trajanjem garancije in podaljšanega jamstva.
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20. člen
Za zavarovanje odprave napak v garancijski dobi, bo dobavitelj v roku 7 (sedmih) delovnih
dni po uspešni primopredaji vozila izročil naročniku tri bianco menice z menično izjavo »brez
protesta« za odpravo napak v garancijski dobi, ki se bo glasila na 5 % (pet odstotkov)
končne pogodbene vrednosti z DDV brez morebitnih obračunanih pogodbenih kazni po tej
pogodbi ter z veljavnostjo za najmanj šestdeset (60) dni daljšo od skrajnega roka garancijske
dobe.
V primeru, da dobavitelj ne predloži finančnega instrumenta iz tega člena pogodbe, bo
naročnik unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 7. člena te
pogodbe.
21. člen
Dobavitelj naročniku zagotavlja pooblaščen in usposobljen servis in vzdrževanje za vozilo
na območju Republike Slovenije za garancijsko in pogarancijsko obdobje na naslednjih
naslovih:
(naslov servisa in kontaktni telefon, fax, e-poštni naslov)
Dobavitelj je dolžan v garancijskem in pogarancijskem obdobju naročniku zagotavljati tudi
nadomestne dele za dobavljeno vozilo in opremo.
22. člen
Dobavitelj se zavezuje, da bo servisne storitve za vozilo po tej pogodbi v garancijski dobi za
naročnika izvajal pod naslednjimi pogoji:
 naročniku bo zagotavljal prioritetno obravnavo vozila, kar pomeni takojšen prevzem in
pregled vozila (ugotavljanje napak) in dokončanje del (odprava napak) v najkrajšem
možnem času oziroma
- popravila – manjši posegi: v roku največ 24 ur od prevzema vozila v popravilo;
- popravila – večji posegi (obsežnejši obseg odpravljanja napak): v roku največ 2
delovna dneva od prevzema vozila v popravilo oziroma po dogovoru z
naročnikom;
 ob vsakokratnem primeru servisnih storitev v garancijski dobi bo dobavitelj vozilo
naročnika za servisni poseg na lastne stroške prevzel in po zaključku del vozilo
predal skrbniku voznega parka oziroma drugi pooblaščeni osebi naročnika v
delovnem času;
 bo v primeru servisiranja oz. popravila vozila v splošnem garancijskem roku in sicer v
obdobju od 1. 9. in do 30. 6. v posameznem šolskem letu daljšem od dveh (2)
delovnih dni zagotovil brezplačno nadomestno vozilo – enakovredno vozilo oz. vozilo
istega razreda za celoten čas servisiranja oz. popravila vozila;
 bo zagotovil zamenjavo vozila za enakovredno vozilo v primeru, da sam ali njegov
pooblaščeni servis ob okvari v splošnem garancijskem roku ne bo znal ali ne bo
mogel odpraviti okvare v roku 45 dni od prevzema vozila v popravilo.
23. člen
Dobavitelj se zaveže, da bo v primeru vsake večje okvare motorja ali sklopov vozila, ki bi se
pojavila izven garancijskega roka in bi bila posledica tovarniške napake, odpravil po listi
proizvajalca vozila.
PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
24. člen
Pogodbeni predstavnik dobavitelja je ______________________.
Pogodbeni predstavnik naročnika je Kristijan Gajić.

8

Pogodbena predstavnika dajeta nasprotni pogodbeni stranki vse potrebne podatke v zvezi z
izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti ter sodelujeta pri reševanju vseh vprašanj, ki bi se
pojavila v toku izvajanja pogodbe.
Naročnik bo v postopke izvajanje te pogodbe vključeval tudi predstavnike končnega
uporabnika vozila, to je predstavnike Zavoda za šport Brežice.
ODSTOP OD POGODBE
25. člen
Pogodba lahko preneha veljati le na podlagi sporazuma ali z odpovedjo, ki jo lahko poda
katera koli stranka s pisnim obvestilom, vendar le v primeru, če nasprotna stranka ne
izpolnjuje svojih obveznosti iz pogodbe. V primeru odstopa od pogodbe sta pogodbeni
stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.
Če se dobavitelj ne drži pogodbenih pogojev, ga naročnik na to opozori. Če v roku 5 dni od
dneva prejema opozorila dobavitelj dela ne prilagodi zahtevam naročnika oziroma določilom
pogodbe, lahko naročnik takoj po preteku tega roka pogodbo enostransko razdre in zahteva
od dobavitelja povračilo morebitnih stroškov in nastale škode.
SPREMEMBA POGODBE BREZ NOVEGA POSTOPKA
26. člen
Pogodba se v teku izvajanja lahko spremeni brez novega postopka javnega naročanja, v
primerih, kot jih določa ZJN-3 v 95. členu.
SPREMEMBA POGODBE S POSTOPKOM S POGAJANJI BREZ PREDHODNE OBJAVE
27. člen
Naročnik si v fazi izvajanja pogodbe v skladu z določili ZJN-3 pridržuje pravico do izvedbe
postopka s pogajanji brez predhodne objave z obstoječim dobaviteljem v kolikor bo tekom
izvajanja pogodbe nastopila potreba po novih storitvah oz. opremi, ki so predmet javnega
naročila, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev oz. dobavo podobnega blaga in so te
dodatne storitve oz. blago v skladu z osnovnim javnim naročilom.
RACIONALIZACIJE ALI POCENITVE
28. člen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da se na predlog dobavitelja ali naročnika, v smislu
racionalizacije in pocenitve izvedbe pogodbenih del, lahko izvedba posameznih pogodbenih
aktivnost spremeni. Predlog racionalizacije ali pocenitve v izvedbi pogodbenih del soglasno
potrdijo pooblaščeni pogodbeni predstavniki strank. Za delež racionalizacije oz. pocenitve se
zniža pogodbena vrednost.
Dobavitelj bo racionalizacije ali pocenitve izvršil na podlagi aneksa k tej pogodbi.
REŠEVANJE SPOROV
29. člen
Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bodo stranke skušale rešiti
sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka
pogodbena stranka sproži spor pri sodišču, ki je stvarno in krajevno pristojno po sedežu
naročnika.
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KONČNE DOLOČBE
30. člen
Pogodbene kazni iz 11. in 15. člena te pogodbe se ne izključujejo.
31. člen
Vsaka sprememba pogodbene obveznosti po tej pogodbi, mora biti narejena v obliki aneksa
k tej pogodbi, podpišeta pa ga obe pogodbeni stranki.
32. člen
Če med dokumenti, ki so sestavni del te pogodbe, ter to pogodbo oziroma med samimi
dokumenti obstaja kakršnokoli neskladje ali nekonsistentnost, se uporabi rešitev, ki je
ugodnejša za naročnika, ob predpostavki, da takšna rešitev v celoti izpolnjuje vse zahteve za
izvedbo javnega naročila.
Pravice in obveznosti pogodbenih strank po tej pogodbi se presojajo v skladu s to pogodbo
in razpisno dokumentacijo. Za vse zadeve za kateri se stranki nista izrecno dogovorili,
oziroma ne izhajajo iz razpisne dokumentacije, veljajo določila Obligacijskega zakonika
(Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo, 64/16 - odl. US in 20/18).
33. člen
Pogodba je sklenjena in postane veljavna, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko
naročnik prejme zahtevano finančno zavarovanje za dobro izpolnitev pogodbenih obveznosti.
Pogodba velja od dneva veljavnosti pogodbe do izteka najdaljšega garancijskega roka iz 19.
člena te pogodbe.
Določila te pogodbe so nična, v kolikor se ugotovi, da je pri pogodbi kdo v imenu ali na račun
druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega
sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za: pridobitev posla, sklenitev
posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih
obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega
sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku
organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali
njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.
Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s
pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani
dobavitelja ali njegovega podizvajalca, ki je opredeljen v tej pogodbi (tretja alineja četrtega
odstavka 67. člena ZJN-3).
34. člen
Ta pogodba je sestavljena in podpisana v petih (5) enakih izvodih, od katerih prejme
naročnik tri (3) izvode, dobavitelj pa dva (2) izvoda.
Datum: _______________________
______________________________

Datum: ________________________
Zadeva: _________________

DOBAVITELJ:
--------------------Direktor/ica:
-------------------______________________________

NAROČNIK:
OBČINA BREŽICE
Župan:
Ivan Molan
______________________________
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